
 

  



ΟΔΗΓOΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 
 

Αντιμετωπίζουμε τον έλεγχο με πολιτικά επιχειρήματα. Υπερασπιζόμαστε τη θέση μας για 

τη μη-πληρωμή. Αν ο ελεγκτής επιμένει ακολουθούμε τα παρακάτω: 

1. Αρνούμαστε να δώσουμε τα στοιχεία μας στον ελεγκτή. 

2. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τον ελεγκτή ούτε βέβαια οποιονδήποτε 

security, αν επιχειρήσουν να μάς οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα (ΑΤ). Αν μάς απειλήσουν 

ότι θα μας εξαναγκάσουν να τους ακολουθήσουμε με τη βία στο ΑΤ ή μας υποχρεώσουν να 

κατέβουμε με τη βία σε στάση όπου υπάρχουν αστυνομικοί, απαιτούμε τη σύλληψή τους και 

καταθέτουμε μήνυση για παράνομη βία, εκβίαση και παράνομη κατακράτηση. 

3. Αν πρέπει να φύγουμε, συγκρατούμε, τα διακριτικά τους (τον αριθμό στο καρτελάκι τους) 

και κάνουμε μήνυση αργότερα. 

4. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε την άφιξη της αστυνομίας. Επιδιώκουμε να 

κατέβουμε στην επόμενη στάση, χωρίς δισταγμό. Κανείς δεν μπορεί να μάς κρατήσει, με 

βία, στο όχημα. 

5. Η αστυνομία μπορεί μόνο να πάρει τα στοιχεία μας, δεν μπορεί να μάς συλλάβει, διότι 

το αδίκημα διώκεται κατ’ έγκληση, δηλαδή πρέπει να έχει υποβληθεί μήνυση από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας (όχι τον υπάλληλο) συγκεκριμένα για το δικό μας πρόσωπο 

(πράγμα αδύνατο να έχει συμβεί τη στιγμή του ελέγχου). 

6. Εάν ο οδηγός αρνείται να ανοίξει τις πόρτες, παγιδεύοντας έτσι και τους άλλους 

επιβάτες, του δηλώνουμε ότι διαπράττει παράνομη κατακράτηση, η οποία αποτελεί 

αυτόφωρο αδίκημα πολύ σοβαρότερο από το πταίσμα της μη πληρωμής εισιτηρίου και ότι 

θα τον μηνύσουμε, εφόσον οδηγηθούμε τελικά στο ΑΤ.  

7. Απευθυνόμαστε στους συνεπιβάτες μας, εξηγώντας ότι αυτό που κάνουν ο οδηγός και ο 

ελεγκτής είναι παράνομο και ότι η κυβέρνηση μάς τα παίρνει εκβιαστικά και τα δίνει σε 

εταιρείες και τράπεζες. Γνωρίζοντας και δημοσιοποιώντας το δίκιο μας, κάνουμε συμμάχους 

τούς συνεπιβάτες μας. Ζητούμε στοιχεία των συνεπιβατών για μαρτυρία. 

8. Εάν έλθουν οι αστυνομικοί, απαιτούμε να συλλάβουν αμέσως τον ελεγκτή ή και τον 

οδηγό, διότι μάς κράτησαν παράνομα εντός του λεωφορείου (ή γραφείου ή σταθμού).  

9. Αν συνταχθεί πρόστιμο, αρνούμαστε να το υπογράψουμε, καταγγέλλοντας την 

παράνομη κατακράτησή μας. Δεν πληρώνουμε το πρόστιμο επιτόπου, ακόμα και αν 

έχουμε τα χρήματα. Άλλωστε η έκπτωση ισχύει για 10 ημέρες. 

10. Μπορούμε να πάμε στον ΟΑΣΑ, ζητώντας και τη συμπαράσταση της συνέλευσης μας, 

και εκθέτοντας την οικονομική, οικογενειακή, κοινωνική μας κατάσταση να ζητήσουμε τη 

διαγραφή του προστίμου.         
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